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BẢN NHẬN XÉT 

 

 

Huyện Lấp Vò có vị trí địa lý gồm nhiều sông và kênh rạch vì thế việc giao ban, 

tập huấn, họp hành, chỉ đạo công việc từ Huyện tới các xã gặp nhiều khó khăn. Chính vì 

thế, Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò cũng muốn triển khai 1 hệ thống Hội nghị truyền 

hình để tổ chức những cuộc họp trực tuyến, giao ban, tập huấn giữa huyện và các xã trực 

thuộc huyện. Giải pháp mà Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò muốn hướng tới là giải pháp 

Hội nghị truyền hình có giá thành vừa phải, phù hợp với kinh tế của UBND huyện. 

 

  

Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu, Trung tâm tin học huyện Lấp Vò đã quyết 

định sử dụng giải pháp của công ty cổ phần thông tin Hapro ( Haproinfo ) với công nghệ 

phần mềm hội nghị truyền hình TrueConf Server.  

 

 

Sau 1 thời gian sử dụng , chúng tôi đánh giá cao về chất lượng phần mềm, các tính 

năng trong hệ thống phù hợp với những nhu cầu của chúng tôi. Hơn thế nữa, phần mềm 

rất linh hoạt, dễ dàng cài đặt và sử dụng.  Chúng tôi có thể tổ chức các cuộc họp trực 

tuyến , hội thảo, tập huấn… trên máy tính, và bất kỳ thiết bị di động thông minh sẵn có. 

Công ty cổ phần thông tin Hapro đã triển khai, lắp đặt hệ thống cho chúng tôi chỉ trong 

vòng 1 tháng với 20 điểm online đồng thời. Hệ thống được các xã trực thuộc và người sử 

dụng đánh giá cao. 
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